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RIO DE JANEIRO
Situada na região Sudeste, a Cidade Maravilhosa é um dos 
mais importantes destinos turísticos do Brasil. Conhecida pelo 
seu contorno de mar e montanhas, e praias mundialmente 
famosas, concorridas durante o verão. A cidade possui variada 
agenda cultural e excelentes restaurantes. Para aqueles que 
gostam do ar ameno das montanhas, a opção é visitar a Serra 
Fluminense. Cidades como Petrópolis, Teresópolis e Nova 
Friburgo, entre outras, são passeios agradáveis. O litoral é 
conhecido por sua beleza e também pelas múltiplas opções de 
lazer, como  praias paradisíacas, passeios de barco, mergulho 
e restaurantes de frutos do mar de ótima qualidade. Além da 
unidade em Copacabana, na capital, o Sesc conta com hotéis 
nas cidades de Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. 

Praia de Ipanema – Rio de Janeiro

Guia Sesc de Férias
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O hotel está localizado em Copacabana, 
a um quarteirão da praia. A região é 
atendida por diversas linhas de ônibus, 
que partem do Terminal Rodoviário Novo 
Rio e dos aeroportos Santos Dumont e 
Internacional Antônio Carlos Jobim 
(Galeão). Pode ser acessada também 
por metrô (estação Siqueira Campos), 
carro ou táxi. O hotel oferece diária 
com café da manhã, 120 acomodações 
(1 apartamento para pessoas com defi-
ciência), ar-condicionado, TV, telefone, 
cofre e frigobar. Recepção aberta 24h. 
Infraestrutura: salas de jogos, fitness 
e leitura. x Gratuito, 16 vagas.

1 O que fazer na cidade
Passeios pelo calçadão das praias de 
Copacabana, Ipanema e Leblon, além de 
visitas a cartões-postais como o Jardim 
Botânico, o Pão de Açúcar, o Corcovado e 

a Floresta da Tijuca, permitem desfrutar 
da beleza natural do Rio. As principais 
festas da cidade acontecem nos períodos 
de carnaval e de final do ano, com a 
famosa queima de fogos em Copacabana, 
no réveillon. A Feira Hippie, tradicio-
nal feira de artesanato de Ipanema, 
é realizada sempre aos domingos, na 
Praça General Osório. Visite o Museu de 
Arte Moderna (MAM), o Museu de Arte 
Contemporâ nea (MAC), o Museu Histó-
rico Nacional, o Centro Cultural Banco 
do Brasil (CCBB) e a Casa França-Brasil.
F Belmonte, Potenza, Cer vantes, 
Devassa, Donana, La Mole, Lapamaki, 
Temperarte e Bar do Adão.

V Serviços
$ Caixa eletrônico 24 horas, Itaú, Caixa 
Econômica Federal, Banco do Brasil  
e Santander.

Sesc Copacabana
V x F $
Rua Domingos Ferreira, no 160 – Copacabana
CEP: 22050-010 – Rio de Janeiro
Central única de reservas

| (21) 3816-6200

m www.sescrio.org.br
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A cidade de Petrópolis, distante 65 km 
da capital, pode ser acessada pela es-
trada Rio-Petrópolis (BR-040). O hotel 
oferece diária com pensão completa, 
73 acomodações (1 apartamento para 
pessoas com deficiência), ventilador, 
TV, telefone e frigobar. Recepção 
aberta 24h. Infraestrutura: piscina, 
playground, recreação, quadras espor-
tivas, campo, quadra de tênis adaptada, 
pista de bocha, churrasqueiras, rinque 
de patinação, sala de ginástica, salão 
de eventos, restaurante e lanchonete. 
Z Equipe de Turismo Social disponível 
para informações. x Não possui. 

1 O que fazer na cidade
Petrópolis, conhecida como a Cidade 
Imperial, que serviu de moradia para a 
Família Real portuguesa, fica localizada 
na região serrana do estado do Rio de 
Janeiro. Visite o Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos, o Sesc Quitandinha, 
a Cervejaria Bohemia, a cascata Véu 
da Noiva, o Museu Imperial, o Palácio 
de Cristal, o Museu Casa de Santos 
Dumont, o Museu de Cera, o Museu do 
Trem/Nogueira e o Parque Municipal 
de Petrópolis. Em junho, é realizada 
a Bauernfest, evento de comemoração 
da chegada dos colonos alemães em 
Petrópolis. Em julho, acontece o Festival 
Sesc de Inverno, evento com progra-
mação cultural variada: música, dança, 
teatro, literatura, cinema e exposições. 
F Adega dos Frades, Farfarello, 
Maffagio Restaurante, Parrô do 
Valentim, Picanha do Guilherme, 
Restaurante de Nogueira, Cia do Pastel 
de Nogueira, Pão Pão Empadas.

V Serviços
$ Santander, Banco do Brasil, Bradesco, 
Cai xa Econômica Federal e Itaú. R Localiza.

Sesc Nogueira - Petrópolis
V x F $ RZ
Estrada do Calembe, no 2.000 – Nogueira
CEP: 25730-360 – Petrópolis
Central única de reservas

| (21) 3816-6200 | (24) 2236-1150

m www.sescrio.org.br
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Sesc Nogueira
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Sesc Nova Friburgo
V x F $ RZ
Av. Presidente Costa e Silva, no 231 – Duas Pedras
CEP: 28630-000 – Nova Friburgo
Central única de reservas

| (21) 3816-6200 | (22) 2533-3992

m www.sescrio.org.br

Nova Friburgo está situada na região 
serrana do estado do Rio de Janeiro, a 
136 km da capital. A principal estrada de 
acesso é a RJ-116. O hotel oferece diária 
com café da manhã, 20 acomodações com 
TV a cabo, wi-fi gratuito, cofre digital, 
frigobar, ventilador de teto e telefone. 
Recepção aberta 24h. Infraestrutura: 
centro de eventos, piscina, playground, 
brinquedoteca, sala de jogos e leitura, 
recreação, quadras esportivas, sala de TV 
com blu-ray, espaço zen e lanchonete.  
Z Equipe de Turismo Social disponível 
para informações. x Gratuito, 16 vagas.

1 O que fazer na cidade
A cidade de Nova Friburgo oferece 
atrativos naturais como a Pedra do Cão 
Sentado, o Pico do Caledônia, as ca-
choeiras do distrito de Lumiar e de São 
Pedro da Serra. Aproveite para conhecer 
ainda o Parque Municipal Juarez Frotté, 
o Pavilhão das Artes, a Queijaria Suíça, 

o Jardim do Nêgo, o Apiário Amigos da 
Terra, o Country Clube de Nova Friburgo, 
os polos de moda íntima em Olaria e 
Ponte da Saudade, o teleférico da Praça 
do Suspiro, as feiras de artesanato, que 
acontecem nos finais de semana, nas 
praças Getúlio Vargas e do Suspiro, e 
participe também das festas de São 
Pedro da Serra e de Queijos e Vinhos. 
Em julho, acontece o Festival Sesc de 
Inverno, com diversas atrações culturais. 
F Chimarron Mezanino’s, Massas Castel,  
Quinta Rica, Braun & Braun, Viva Rô, 
Oca Maloca, Churrascaria Chimarron, 
Truta & Boa Cia, Restaurante La Bamba, 
Restaurante Chantilly, Restaurante 
Mediterrâneo, Restaurante Trilhas do 
Araçari, Restaurante João e Maria.

V Serviços
$ Caixa eletrônico 24 horas, Itaú, Caixa 
Econômica Federal e Banco do Brasil. 
R Unidas e Localiza. 
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O município de Teresópolis está loca-
lizado na região serrana do estado do 
Rio de Janeiro, a 91 km da capital. A 
principal estrada de acesso é a Rio-
Teresópolis (BR-116). O hotel oferece 
diária com café da manhã, 20 acomoda-
ções (1 apartamento para pessoas com 
deficiência), ventilador, TV, telefone, 
cofre e frigobar. Recepção aberta 24h. 
Infraestrutura: centro de eventos, pis-
cina, quadras esportivas, restaurante e 
lanchonete. Z Equipe de Turismo 
Social disponível para informações.
x Não possui.

1 O que fazer na cidade
Do Mirante do Soberbo, avista-se o Rio 
de Janeiro com a Baía de Guanabara e a 
Baixada Fluminense. O Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos oferece inúmeras opções 
de lazer, principalmente a prática do 
montanhismo. A Granja Comary também 

atrai muitos turistas por ser o local da 
concentração da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF). O Festival Sesc de Inverno 
acontece todos os anos, no mês de julho, 
com uma programação cultural variada, 
e a Feira de Artesanato de Teresópolis 
(Feirart), a tradicional “Feirinha do Alto”, é 
realizada aos sábados, domingos e feriados. 
Visite ainda a Fonte Judith, o Orquidário 
Arabotânica, o Museu Municipal do Esporte 
e o boliche Haus Bowling. F Bistrô 
Pizzaria, A Italiana, Centro Gastronômico 
Recanto (Casa da Picanha, Fondue e 
Recanto dos Pescadores), Taberna Alpina, 
Novilho de Ouro, Villa St. Gallen, Vagão e 
Caldo de Piranha.

V Serviços
$ Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 
Itaú, Bradesco e Santander. R Localiza e 
Mespasa Loca dora de Veículos.

Sesc Teresópolis 
V x F $ RZ
Av. Delfim Moreira, no 749 – Várzea
CEP: 25953-237 – Teresópolis
Central única de reservas

| (21) 3816-6200 | (21) 2743-6921

m www.sescrio.org.br
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